
Звіт 

про роботу кафедри гуманітарних дисциплін 

Нововолинського наукового ліцею-інтернату 

у 2019/20 н.р. 

Кафедра гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом Нововолинського 

наукового ліцею-інтернату. Завідувач кафедри – к.і.н., доцент Нагірний М.З.  

Склад кафедри  
На кафедрі протягом 2019-2020 навчального року працювало 6 вчителів, з яких 5 – на 

штатних засадах та 1 – за сумісництвом. Із них 5 мають вищу категорію, 4 – звання «вчитель-

методист», 1 – наукове звання «доцент», 1 – «спеціаліст ІІ категорії».  

З метою удосконалення навчального процесу викладачі кафедри постійно підвищують 

свою кваліфікацію. 

Навчальна робота  
Кафедра гуманітарних дисциплін забезпечує викладання таких предметів: «історія 

України», «всесвітня історія», «правознавство», «географія». 

План роботи кафедри та календарно-тематичні плани роботи викладачів на 2019-2020 н. 

р. були затверджені вчасно. Аудиторні заняття та заняття за дистанційною формою 

проводились відповідно до затвердженого розкладу занять. Зривів у проведенні занять за 

звітний період не зафіксовано. Консультації проводились відповідно до графіку і у повному 

обсязі. 

Наукова діяльність викладацького складу кафедри 
За попередній навчальний рік викладачами кафедри було опубліковано три наукові 

статті, з них 2 – у фахових періодичних виданнях. Взято участь у роботі двох наукових 

(науково-практичних) конференціях. 

Викладачі кафедри працюють з учнями ліцею над низкою наукових тем та брали участь 

у підготовці ліцеїстів до захисту наукових робіт на обласному рівні. 

Одна з учениць, Інна Лісецька (10-А), отримала запрошення від Волинської обласної 

Малої академії наук опублікувати своє цьогорічне дослідження («Палац Мйончинських як 

історична пам’ятка Волині») у збірнику праць молодих вчених області у рамках конференції 

«Волинь і волиняни». 

Робота з обдарованою молоддю 

Працівники кафедри упродовж навчального року підготували кількох призерів ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: 

Правознавство 

Кравчук Христина Олександрівна (10 клас) - ІІІ місце, учитель Трофимчук Л.М. 

Географія 

Ковальчук Серафим (11-Г клас) - ІІІ місце, учитель Бегеза Г.І.; 

Квік Олександр Іванович (9-В клас) - ІІІ місце, учитель Шевчук В.А. 

Виховна робота 

Проведено низку заходів, приурочених до важливих та пам’ятних дат в історії України 

та Волині: тематичні години, перегляд відеофільмів, відвідання заходів, які організовувала 

Нововолинська центральна міська бібліотека тощо. 

Вчителька кафедри Трофимчук Л.М. виконувала обов’язки класного керівника в 11-Б 

класі. 

Робота на карантині (дистанційна форма навчання) 

Для роботи з учнями ліцею під час карантину викладачі використовували інтернет-сайт 

на платформі Google, де розміщувались теми уроків і завдання для опрацювання, тести 

відповіді надсилались на електронну пошту Gmail.  

На платформі Zoom проводились уроки, відеоконференції і консультації.  

Для складання і розв’язання тестів використовувались платформи Online Test Pad та 

Google classroom. 

Завдання на наступний навчальний рік:  

1. Продовжити пошук обдарованих учнів та їхню підготовку до написання та успішного 

захисту наукових робіт на обласному та всеукраїнському рівнях.  



2. Покращити підготовку учнів до успішного складання ЗНО з дисциплін, що читаються 

вчителями кафедри. 

3. Підвищити кваліфікацію штатних співробітників кафедри згідно з графіком.  

4. Інтенсифікувати роботу викладачів у створенні та розширенні бази навчально-

методичних матеріалів для дистанційного навчання. 

5. Організовувати низку заходів, спрямованих на всебічне формування особистості 

ліцеїстів: круглі столи, кінолекції, усні журнали, диспути, екскурсії, ділові ігри, бесіди; взяти 

участь у Всеукраїнському тижні права. 

 

 

 

Завідувач кафедри  

гуманітарних дисципнлін                                                            Нагірний М.З. 

 

 


